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NLP Business Practitioner  

NLP is een zeer krachtig en concreet toepasbaar communicatiemodel. Het is een gedachtegoed met 

technieken die u helpen meer bewust te worden van uw mogelijkheden. Zo kunt u gewenste persoonlijke 

en zakelijke veranderingen realiseren in uw leven.  

NLP geeft u inzicht in hoe u waarneemt, denkt, voelt en handelt. De methode wordt dan ook wel gezien als 

de sleutel tot inzicht, zelfkennis, verandering en effectieve communicatie.  

 

Investeer in uw professionele en persoonlijke ontwikkeling 

door het volgen van de NLP Business Practitioner.  

 

Waarom NLP? 

NLP is de techniek van de mindset, en studie naar succes. De NLP opleiding is een praktische studie, vol ingrediënten 

van excellent communiceren. Tijdens de opleiding leert u een scala aan communicatietechnieken die u inzicht geven 

in hoe mensen waarnemen, denken, voelen en handelen. Het maakt u bewust van de processen die spelen binnen 

communicatie. Ook reikt de NLP opleiding u tools en technieken aan om uw communicatie met anderen succesvoller 

en flexibeler te maken.  

NLP en business, kan dat?  

En of dat kan! NLP is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en modellen. NLP wordt veelal toegepast bij coaching, 

persoonsontwikkeling, persoonlijke groei, duurzame inzetbaarheid maar ook bij leidinggeven en sales.  

Wij hebben de NLP Business opleiding ontwikkeld vanuit de combinatie van uw business- en persoonlijke 

ontwikkeling. Dit kunt u in onze ogen niet los van elkaar zien. We hebben een zakelijke focus, de opleiding is 

bestemd voor en gegeven door mensen vanuit de zakelijke wereld. Technieken waar u direct en concreet wat aan 

heeft. Waar u meteen mee aan de slag kunt en u helpt slagen vooruit te maken.  

Wie gingen u voor? 

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor professionals, o.a. adviseurs, consultants, ondernemers, managers, 

leidinggevenden, interim-managers en coaches die hun persoonlijke en professionele effectiviteit verder willen 

ontwikkelen in de werkcontext. Onze NLP trainers hebben ieder jarenlange ervaring met het geven van erkende NLP 

trainingen, opleidingen en workshops. 

De opleiding sluit naadloos aan wanneer u met of voor mensen werkt en effectief wil communiceren. De opleiding 

wordt geheel afgestemd op de opleidingsvraag van de deelnemers, zonder uiteraard de kwalitatieve inhoud uit het 

oog te verliezen. Wij vinden het belangrijk dat u naast de theorie ook aandacht kunt schenken aan uw 

persoonlijke leerdoelen.   
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Metaprogramma’s 

Is het niet veel beter te kunnen begrijpen hoe iemand denkt? En om te weten hoe die denkvoorkeuren te gebruiken 

(of te beïnvloeden) zijn? 

De manier waarop iemand binnen een bepaalde context waarneemt, denkt en zich gedraagt noemen we binnen NLP 

“metaprogramma’s”. Dankzij de verschillende denkstijlen leren en communiceren mensen anders. Door hier geen 

rekening mee te houden blijkt leren en communiceren in veel gevallen weinig effectief. Gevolg? Mislukken van 

projecten, ontstaan van irritatie of conflict, verloren gaan van investeringen, ontstaan van verloop 

onder medewerkers etc. 

De Identity Compass® 

U ontdekt welke denkvoorkeuren u het liefst gebruikt bij ontvangen, verwerken, opslaan, 

terugvinden en zenden van informatie. Veel (onbewuste) beslissingen worden bepaald door uw voorkeur van 

denkstijl.  

De rode draad in de NLP Business Practitioner is de kracht van taal, de metaprogramma’s en de Identity Compass®.  

De kracht van taal 

Met communicatie beïnvloeden we een ander met een vooropgezet doel. De manier waarop we communiceren is 

van groot belang, het kan er namelijk voor zorgen dat een doel wel of absoluut niet wordt behaald. Zo leert u tijdens 

de opleiding juist heel concreet of heel abstract te communiceren. Een ander voorbeeld: u zult horen welke woorden 

uw gesprekspartner uitspreekt, of juist niet.  En ook de werkwoorden en hulpwerkwoorden zullen u opvallen. 

Na het volgen van de opleiding bent u in staat een vertaalslag te maken naar gedrag dat vanuit de denkstijl is 

ontwikkeld. Daardoor bent u ook in staat gedrag en denkstijlen van anderen te herkennen en daarop aan te sluiten. 
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Opleidingsprogramma 

De inhoud van de opleiding bestaat uit vier blokken van ieder drie dagen. 

Tijdens de blokken worden de volgende NLP technieken behandeld: 

 

 

Opleidingsblok 1 

 

� logische niveaus van Bateson 

� NLP communicatiemodel 

� werken met metaprogramma’s 

� zintuiglijke scherpzinnigheid 

� representatiesystemen 

� NLP vooronderstellingen  

� NLP grondhoudingen (steeds in de juiste ‘state’) 

 

 

Opleidingsblok 2  

 

� uptime – downtime  

� werken met submodaliteiten 

� visual squash 

� all purpose strategy 

� swish 

� de hiërarchie van waarden 

� metaprogramma’s verbaal en non-verbaal 

 

 

Opleidingsblok 3 

 

� rapport opbouwen 

� backtracken 

� het meta-taalmodel 

� chunken 

� herkaderen (reframing) 

� associaties –dissociatie 

� perceptual positions 

 

   Opleidingsblok 4  

 

� het Milton taalmodel 

� yes-set 

� ankeren 

� circle of excellence 

� timeline 

� future pace 

� NLP-coachmodel 
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Uw resultaat 

Bij succesvol afsluiten van de NLP Business opleiding bereikt u het NLP Practitioner niveau. Na het volgen van de 

opleiding heeft u inzicht in uzelf en in groepen. U beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve 

vaardigheden, u heeft een hoge mate van persoonlijke congruentie bereikt, bent authentiek en heeft een natuurlijk 

impact op uw omgeving. U zult bedrijfsmatige resultaten bereiken zoals minder verloop, kostenreductie als gevolg 

van vooral beperking van onrust tijdens organisatieveranderingen, meer intrinsieke motivatie en minder ‘sociaal 

gewenst gedrag’.  

Aan het eind van de opleiding bent u in staat om:  

• De impact van uw communicatie in te schatten en te gebruiken voor effectieve, overtuigende communicatie. 

• Aan te sluiten op de taal van de klant. 

• Onzichtbaar te beïnvloeden. 

• Succesvoller te onderhandelen.  

• Verschillende gedrag- en denkstijlen van anderen te herkennen en hierop in te spelen.  

• Effectiever te werken. 

 

Uw studiebelasting 

De opleiding bestaat uit vier blokken van 3 dagen. De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 12 deelnemers.  

De studieduur bedraagt ca. vier maanden. De studiebelasting bedraagt 112 uur.  

Voor zelfstudie moet u, afhankelijk van uw leerstijl, rekening houden met 50 uur.  

Intervisie zal ongeveer 8 uur vergen. Dat brengt de totale studiebelasting op 170 uur.  

Uw certificering 

De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid en een certificering.  Het certificaat is 

geaccrediteerd door The Society of NLP van de grondlegger van NLP Richard Bandler.  
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Extra’s  
Voor deelname aan de opleiding kan er een intakegesprek met u worden gepland om uw doelstellingen en 

verwachtingen in kaart te brengen.  

Tussen de leerblokken door kan optioneel een individueel coachingsgesprek ingepland worden, om de voortgang op 

individueel leerniveau te stimuleren en vast te houden. Tijdens de opleiding gaat u vanzelfsprekend aan de slag met 

uw eigen leerdoelen.  

Na de opleiding wordt een aantal keer per jaar een Super Visie georganiseerd, deze gratis dag staat in het teken van 

het verdiepen van uw kennis.  

De opleidingslocatie 

De opleiding wordt verzorgd in onze eigen opleidingslocatie in 

gemeente Breda, Nijverheidsweg 2 in Bavel. 

De kosten  

€ 2.450,= (vrijgesteld van btw). 

 

Inclusief:  

• De Identity Compass® ( uw meta-programma’s) 

• Syllabus, werkmap 

• Het boek ‘het ABC van NLP’ van Yoka en Dick Brouwer 

• Persoonlijke coaching, afstemming gedurende de gehele opleiding op uw leerdoelen  

• Toegang tot onze bibliotheek vol studiematerialen  

• Volledige dagverzorging 

• Erkende certificering 

• 4 extra studiedagen per jaar, kosteloos (Super Visie) 

 

CRKBO geregistreerd 

Frame BV, NLP-opleidingscentrum, staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) 

en is daardoor vrijgesteld van btw. 
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Opleidingsprogramma 2018/2019 

NLP Practitioner (Business)  

 

Start in oktober 2018 

lesdagen: woensdag, donderdag en vrijdag 

 

Blok I: 24, 25, 26 oktober  

Blok II: 21, 22, 23 november  

Blok III: 19, 20, 21 december 

Blok IV: 16, 17, 18 januari 2019  (18 januari is tevens certificeringsdag) 

 

Start in januari 2019 

lesdagen: woensdag, donderdag en vrijdag 

 

Blok I: 30, 31 januari, 1 februari  

Blok II: 20, 21, 22 februari  

Blok III: 27, 28, 29 maart  

Blok IV: 24, 25, 26 april  (26 april is tevens certificeringsdag) 

 

Start in februari 2019 

lesdagen: maandag, dinsdag en woensdag  

 

Blok I: 25, 26, 27 februari  

Blok II: 1, 2, 3 april  

Blok III: 29, 30 april, 1 mei 

Blok IV: 17, 18, 19 juni (19 juni is tevens certificeringsdag) 

 

Start in september 2019 

lesdagen woensdag, donderdag en vrijdag   

 

Blok I: 4, 5, 6 september 

Blok II: 2, 3, 4 oktober 

Blok III: 6, 7, 8 november 

Blok IV: 11, 12, 13 december (13 december is tevens certificeringsdag) 

 

Start in oktober 2019 

lesdagen maandag, dinsdag, woensdag  

 

Blok I: 28, 29, 30 oktober 

Blok II: 25, 26, 27 november 

Blok III: 13, 14, 15 januari 2020  

Blok IV: 10, 11, 12 februari 2020 (12 februari ’20 is tevens certificeringsdag) 
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NLP Super Visie dagen 
Na de NLP opleiding bent u vier keer per jaar welkom tijdens de Super Visie dagen. 

Voor gecertificeerde NLP-ers organiseren we deze dagen kosteloos. 

De Super Visie dag bestaat uit het opfrissen van NLP-kennis en -vaardigheden en we brengen u graag op de hoogte van de 

nieuwste ontwikkelingen op NLP-gebied. Op deze manier zorgen wij er samen met u voor dat uw NLP kennis hoog blijft.  U  

bent welkom om te komen leren, luisteren, proberen, en reflecteren. De dag start om 10.00 uur en duurt tot 16.30 uur.  

Data 2018  

Zaterdag  15 september 2018 

Vrijdag  16 november 2018 

Data 2019 

Vrijdag   15 februari  2019 

Zaterdag 22 juni   2019 

Vrijdag   27 september 2019 

Zaterdag 9 november  2019   

NLP informatieavonden 

Voor veel mensen is het belangrijk om de trainers en de trainingsomgeving te kennen voordat ze beslissen of ze het 

juiste opleidingsinstituut gevonden hebben. Wat ons betreft kunt u kwaliteit en internationale erkenning al afvinken. 

Die garantie heeft u bij ons! Dan rest de kennismaking met ons en onze trainingslocatie. Daarvoor bieden we met 

plezier 2 mogelijkheden: een informatieavond en u kunt als daggast aanwezig zijn tijdens een opleiding. 

Verschillende keren per jaar organiseren we onze NLP informatieavonden. Een kennismakingsavond op de 

trainingslocatie van 19.00 uur tot 21.00 uur waarop twee concrete NLP technieken worden uitgelegd. En natuurlijk 

kunt u tijdens deze avonden, onder het genot van een lekker kopje koffie of thee, al uw vragen stellen.  

De volgende informatieavonden staan gepland: 

Donderdag 15 november 2018  

Donderdag 13 december 2018  

2019 

Maandag 14 januari 

dinsdag 19 maart 

donderdag 6 juni 

Dinsdag 25 juni 

Donderdag 29 augustus 

Donderdag 21 november  

De informatieavonden staan ook in onze agenda op de website www.nlp-opleidingscentrum.nl .  

U kunt zich daar meteen aanmelden. We ontvangen u graag op onze locatie. 

Wilt u graag als daggast een lesdag meemaken? 

Neem dan contact met ons op, zodat we data en tijdstippen met u kunnen bespreken.  
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Waarom een Frame NLP-opleiding?  

Bij ons bent u aan het juiste adres wanneer u een NLP opleiding wilt volgen waar kwaliteit het uitgangspunt is.  

Wij blinken uit in kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Wij werken met kleine groepen ( maximaal 12 

personen), waardoor de opleiding altijd intensief, persoonlijk en heel doeltreffend is. U leert uw gedrag anders in te 

zetten door inzichten te verkrijgen en vaardigheden aan te leren. Dus geen trucjes en regels die niet passen bij u. 

Onze trainers zijn al jaren internationaal gecertificeerd door Richard Bandler en worden continue bijgeschoold én 

zijn steeds op de hoogte van de laatste (internationale) ontwikkelingen binnen NLP.  

 

Frame is aangesloten bij het Institute of Neurolinguistic Programming van de oprichter van NLP, Richard Bandler en 

heeft zich verbonden aan de daaraan verbonden kwaliteitsnormen en opleidingseisen. 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 

Deze combinatie maakt onze NLP Business opleidingen uniek. Al jaren combineren wij onze brede praktijkervaring in 

executive coaching, teamontwikkeling, management development met onze NLP Business opleidingen.  

USP’s van Frame  

• Erkende NLP certificaten 

• Business georiënteerd 

• Persoonlijke coaching  

• Individuele huiswerkopdrachten 

• Voorbeelden en casuïstiek uit de praktijk  

• Eigen NLP  / coaching bibliotheek 

• Ervaren trainers  
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Testimonial John LaValle 

"The two trainers, Connie and Heidi, joined our international meeting of the Society of NLP and studied at the 

Charisma Enhancement Trainers Training. So they are fully licensed. They studied how to be a neuro-

linguistic programmer themselves and mastered all the skills and the strategies. If you want to study the 

structure of success, and have the opportunity to meet these trainers in your own field, and have them 

demonstrate how successful NLP is, go for it! They will teach you with professionalism and with great 

enthusiasm in 12 days. And afterwards you’re still welcome during the SuperVISION-days they offer you 

throughout the year. As Dr. Richard Bandler would say ‘Move on, do your best, and then do better!’ I hope 

to meet you personally on many NLP occasion  - John LaValle, President of The Society of NLP™ 

Op Springest en op onze website  kunt u onder andere de volgende testimonials lezen:  

Over onze trainers: ‘wat een fijne combinatie zijn jullie toch! Altijd een luisterend oor een vriendelijke blik en een warm 

welkom gevoel. Echt top.” Juli 2018. 

“Zo gaaf om les te krijgen van Heidi en Connie. Zij geven iedere deelnemer aandacht, ruimte om op eigen manier te 

leren en inzicht in eigen voorkeuren en hoe aansluiting te vinden bij een ander. Echt twee toppers! Kies je voor NLP, 

kies dan voor Frame” 

 “De NLP Practitioner en de NLP Master Practitioner hebben mij geleerd hoe ik anders naar mezelf en anderen kan kijken; 

dit heeft mij een verdraagzamer, begripvoller mens gemaakt. ” juni 2018 

De smaakmaker van de NLP Master opleiding: de positieve insteek en vibe -> altijd ruimte voor 

ieders karakter, verhaal en vraag. -maart 2018 

“Ik heb de NLP Practitioner opleiding gedaan van maart t/m juni 2017. Zowel mw. C. 

Keurentjes als mw. H. de Rijbel zijn beide zeer bekwame vakmensen. Ik raad dan ook een 

ieder die twijfelt al dan wel of niet deel te nemen aan de NLP Opleiding ingaande vanaf 

september 2017 aan gewoon door te zetten. U zult versteld staan van het resultaat en de 

gezellige en informele sfeer!” 

Heidi en Connie, allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor de mogelijkheid om een hele dag te mogen beleven bij Fame 

BV. Geweldig hoe jullie ons ontvingen, wat een gastvrijheid. Ook het gebouw en het gebruik ervan straalt zoveel uit, dat 

het deelnemers uitdaagt om uit hun comfortzone te komen. Super enthousiast ben ik door jullie vakkennis, jullie 

betrokkenheid en bovenal jullie volwassen bejegening. Voor mijzelf was het chunken een nieuwe ingang en de andere 

onderdelen prettig om weer mee bezig te zijn. Nogmaals dank. - 17 november 2017 

 “Heel fijne opleiding. Heb veel geleerd, ervaren wat ik kan meenemen in mijn leven. Heidi en Connie zijn heel fijn en 

deskundig als opleiders en ik vind het zo mooi dat jullie elkaar goed aanvullen.” 

 “De opleiding heeft meer dan voldaan aan mijn verwachtingen. Ik heb het als één groot cadeau 

ervaren. Dank voor de feedback, veiligheid en het gereedschap waar ik vanaf nu gebruik van kan 

maken. En tot ziens!”“Ik kwam hier met een verwachting. Die is overtroffen. Dit smaakt naar 

meer!!” 

Meer weten? 

We hebben ons best gedaan om de brochure zo volledig mogelijk te maken. Heeft u een vraag of mist u iets, aarzel 

dan niet om met ons contact op te nemen via onderstaande mogelijkheden. We horen graag van u. 

Telefoonnummer: 0161-450045  info@nlp-opleidingscentrum.nl   www.nlp-opleidingscentrum.nl 


